KARTING-AJOKOULU 2018 -----vuodesta 2005
Lahden FK Ry

Lahden FK Ry sekä Suomen Karting liitto Ry järjestävät jälleen karting -ajokoulutoiminnan 6-10 vuotiaille nuorille Pippossa. Koulutuksen tavoitteena on madaltaa kynnystä aloittaa karting harrastus sekä tarjota jo toiminnassa mukana oleville 6-10 -vuotiaille Lahden FK-kerhon junioreille
mahdollisuus monipuoliseen ohjattuun harjoitteluun. Lasten vanhemmat tulevat osallistumaan
harjoituksiin huoltajina ja hankkivat kilpailukokemusta toimimalla Lahden FK-kerhon järjestämissä
kilpailuissa toimitsijoina.
Karting harrastuksena kiinnostaa monia nuoria, mutta kaluston hankinta on monen nuoren
vanhemmalle liian suuri investointi harrastuksen aloittamiseksi. Kun harrastusta on ensiksi päästy
edullisesti kokeilemaan kerhon kalustolla, voidaan myöhemmin hankkia oma karting -auto nuoren
innostuksen säilyessä lajiin. Koulutetut ohjaajat opastavat tarvittaessa oman kaluston
hankinnassa. Toiminta keskittyy kesäisin lajiharjoitteluun. Tarkoituksena on opastaa aloittelevia
nuoria kehittävän harrastuksen pariin (auton hallinta, käyttäytyminen radalla harjoituksissa ja
kilpailuissa) leikinomaisuutta unohtamatta.
Hankkeen toteutus:
Ilmoittautumis- ja informaatiotilaisuus järjestetään maanantaina 23.4.2018 Pippon
karting -radan kahviossa (Lakkilantie 193) alkaen klo. 17.00. Ilmoittautuneiden vanhemmille
järjestetään pelisääntökeskustelu, tutustutaan Aloittelijan Opas kirjaan itseopiskelua varten sekä
sovitetaan kuljettajia autoihin. Kesäkaudella (touko-kesäkuu) järjestetään lisäksi ohjatut
lajiharjoitukset arki-iltaisin Pippon Karting -radalla klo 17.00-20.00 oheisen alustavan aikataulun
mukaan. Nuoret yhdessä huoltajansa kanssa osallistuvat ohjattuun harjoitteluun kerhon cadet kalustolla samaan tapaan kuin oman cadet -kaluston omaavat kuljettajat.
Hankkeen kustannukset:
Kerhon autoilla osallistuvat:
Osallistumismaksu on 130 € vuodesta 2018 ja maksuun sisältyy ohjatun valmennuksen lisäksi:



Jäsenyys Lahden FK-kerhossa vuodelle 2018.



Vapaa kerhon kaluston ja varusteiden käyttö nimetyissä harjoituksissa.



AKK- Motorsport jäsenlehti.



Suomen Karting Liiton ”Karting – Aloita Nyt” opaskirja lataamalla netistä.
www.kartingliitto.com etusivu. Klikkaa kirjan kansikuvan alla olevaa linkkiä.



Osallistumisoikeus muuhun Lahden FK-kerhon toimintaan.



Osalla kuljettajista on mahdollisuus osallistua kerhon autoilla Lahden FK-kerhon
koulutuksellisiin kerhoiltoihin. Omilla autoilla jokainen halukas voi osallistua.



Ruoka ja kahvi/mehu tms. leiripäivänä kuljettajalle, huoltajalle erillisestä maksusta.



Kuljettajan ja huoltajan vakuutus sisältyy osallistumismaksuun.

Kerhon tai muun seuran kuljettajat omalla Cadet -autolla:
Kerhon jäsenet, jotka ajavat omalla Cadet -autolla, maksavat 40 €. Muiden seurojen jäsenet omalla
Cadet -autolla 70 €, jos tilaa on. Ajolisenssi tai vakuutus ei sisälly hintaan.


Suomen Karting Liiton ”Karting – Aloita Nyt” opaskirja lataamalla netistä.
www.kartingliitto.com etusivu. Klikkaa kirjan kansikuvan alla olevaa linkkiä.



Nimetyt yhteisharjoitukset leirin jälkeen.



Osallistumisoikeus muuhun Lahden FK-kerhon toimintaan.



Ruoka (keitto) ja kahvi/mehu tms. leiripäivänä kuljettajalle, huoltajalle erillisestä maksusta.

Osanottomaksun saaja: Lahden FK ry, tili FI24 5612 1120 0493 71
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Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumisia otetaan vastaan osoitteessa: lahdenfk@lahdenfk.fi tai viimeistään
ilmoittautumistilaisuudessa maanantaina 23.4.2018 klo 17:00-20:00 Pippon karting radan kahviossa (Lakkilantie 193). Paikkoja on rajoitetusti (20). Osallistujat valitaan
arpomalla, jos hakijoita on liikaa. Kotisivut: www.lahdenfk.fi.
Ilmoittautumisesta pitää ilmetä kuljettajan ja huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero,
sosiaaliturvatunnus ja sähköpostiosoite. Ilmoita myös, jos osallistut omalla autolla.
Ilmoittautumistilaisuus/perehdytys on pakollinen vain kerhon autoilla ajaville. Myös
muut voivat tulla.

Lisätietoja:

Ilkka Westman, p. 050-432 1031 tai ilkka.westman@luukku.com
Pekka Talja, p. 044-9928820

OHJELMA LAUANTAINA 12.5.2018:
Rata on auki ajamiseen lauantaisin klo 12:00-18:00.
10:00-10:30 Ilmoittautuminen radalla
10:30-11:30 Ajovarusteet, ruokailu
12:00-18:00 Ajoharjoittelua, sääntöjä, lähtöharjoittelua, harjoituskilpailu
Kaikille osallistujille annetaan muistomitali.

Koko aikataulu:
Karting Ajokoulu 2018
Päivämäärä
23.4.2018

Päivä
Maanantai

Klo
17-20

9.5.2017

Keskiviikko

12.5.2018
16.5.2018
23.5.2018
26.-27.5.2018

Lauantai
Keskiviikko
Keskiviikko
La - Su

10-18
17-20
17-20
9-20

30.5.2018
Keskiviikko
11.-12.8.2018 La - Su

17-20
9-20

Tapahtumakuvaus
Ilmoittautuminen ja info-tilaisuus sekä
pelisääntökeskustelu. Sovitus autoihin.
Osanottomaksut viimeistään tilille
FI24 5612 1120 0493 71
Karting -ajoleiri
Karting -ajokoulu 1. rataharjoitus
Karting -ajokoulu 2. rataharjoitus
Tutustuminen toimitsijatehtäviin Pippo
Cup kilpailuissa
Karting -ajokoulu 3. rataharjoitus
Tutustuminen toimitsijatehtäviin
kansallisissa SM-kilpailuissa

Rataharjoitukset lomitellaan muun ajotoiminnan joukkoon siten, että radalla on vain
ajokoululaisia. Rata ei ole suljettu muilta harjoittelijoilta kuin leiripäivänä.
Harjoituspäivät ovat alustavia ja jotain muutoksia voi tulla. Kuudella kuljettajalla on
mahdollisuus osallistua kerhoiltoihin.

